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суспільно-економічну ситуацію в країні (регіоні), спираючись на 
розвинену ринкову економіку з відповідними активними правовими та 
соціально-економічними регуляторами й ринковою інфраструктурою. 
До основних параметрів бізнесового середовища належать: 

 стабільність національної кредитно-грошової системи; 
 пільгово-стимулююча система оподаткування підприємницьких 

структур (окремих підприємців); 
 державна фінансова та інфраструктурна підтримка різно-

масштабного і, насамперед, малого підприємництва; 
 ефективний правовий захист інтелектуальної і промислової 

власності; 
 науково обґрунтоване та ринково спрямоване ціноутворення; 
 сформованість колективних та індивідуальних матеріальних 

стимулів; 
 інтеграція підприємництва у світовий економічний простір; 
 достатня привабливість іміджу підприємницької діяльності. 
В Україні першочерговим є створення організаційно-економічних 

передумов активізації підприємницької діяльності. Зарубіжний досвід 
та аналіз вітчизняної практики господарювання дозволяють ствер-
джувати, що державна політика щодо активізації підприємницької 
діяльності повинна передбачати: 

 створення економічних, правових і соціальних передумов, 
що забезпечували б розвиток ефективного бізнесу (прискорення 
виходу вітчизняної економіки з кризового стану, стабілізації 
економічної та політичної ситуації; завершення трансформації відносин 
власності; забезпечення державних гарантій свободи підприємництва; 
зміцнення національної грошової одиниці; зниження інфляції до 
мінімальних меж); 

 практичну реалізацію державної системи підтримки всіх 
напрямків підприємництва, в тому числі: завершення формування 
належної ринкової інфраструктури; реалізацію системи фінансової 
підтримки підприємництва, включаючи формування стартового капіталу, 
створення умов для зовнішньоекономічної діяльності, започаткування 
прогресивної системи підготовки кадрів для сучасного бізнесу, 
максимально можливу активізацію малого підприємництва, бізнесу 
тощо. 

 
1.4. ДОГОВІРНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В БІЗНЕСІ 

 
У всіх сферах господарювання організація підприємницької 

діяльності базується виключно на договірних взаємовідносинах. Це 
підтверджує незаперечну істину, що саме договори є визначальною 
і по суті єдиною правовою формою партнерських взаємин. 
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в) розроблення коригуючих заходів у процесі реалізації інно-
ваційних завдань; 

г) оцінювання альтернативних інноваційних проектів та прийняття 
рішення щодо вибору кращого із них для реалізації цілей та завдань 
фірми. 

 
10. Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства 

включає етапи: 
а) аналіз зовнішнього середовища і прогнозування його розвитку; 
б) оцінювання інноваційного потенціалу підприємства; 
в) визначення інноваційних можливостей підприємства; 
г) реалізація інноваційних проектів; 
д) усі відповіді правильні. 
 
11. До складових інноваційної політики не належать: 
а) маркетингова політика; 
б) політика у галузі науково-дослідницьких і проектно-кон-

структорських робіт; 
в) політика структурних змін; 
г) виробнича політика. 
 
12. Успішне проведення науково-технічної та інноваційної політики 

в Україні неможливе без: 
а) науково-дослідних інститутів; 
б) активізації творчої індивідуальності, винахідництва та освіти 

в Україні; 
в) інвестицій; 
г) закордонної допомоги. 
 
13. Інвестиційна стратегія інноваційного розвитку – це: 
а) комплекс заходів і зведення показників, яких необхідно досягти; 
б) динамічний процес ресурсного забезпечення підприємства, 

що розвивається; 
в) використання нових технологій, нових способів організації 
виробництва і управління, нових товарів; 
г) усі відповіді правильні. 
 
14. Для одержання позитивних результатів під час проведення 

розрахунків ефективності інноваційного проекту є необхідним: 
а) узгодження в розрахунках за часом грошових потоків; 
б) урахування масштабу проекту; 
в) вибір моменту для дисконтування; 
г) установлення обсягу витрат і вигод проекту. 
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б) технологічного поштовху; 
в) ринкової орієнтації; 
г) цілеспрямованої зміни економічної структури господарського 

механізму. 
 
4. До фінансових показників прибутковості капіталу, що відбивають 

інтереси інвесторів належать: 
а) рентабельність основних фондів; 
б) прибутковість використання активів; 
в) коефіцієнт залучення власних та позичкових коштів; 
г) прибутковість реалізації продукції; 
д) окупність інвестицій. 
 
5. Показники фінансової стійкості розраховуються з метою: 
а) визначення потреб підприємства в інвестиційних ресурсах; 
б) визначення міри ризику інвестування коштів; 
в) оцінювання привабливості вкладання коштів у даний проект; 
г) схарактеризувати результати майбутньої діяльності фірми з 

погляду на її прибутковість; 
д) розробки механізмів реагування на можливі негативні наслідки 

ризиків. 
 
6. Інтереси власників капіталу відображають коефіцієнти: 
а) ліквідності; 
б) платоспроможності; 
в) рентабельності; 
д) коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів. 
 
7. Сфера інноваційної діяльності включає: 
а) ринок інновацій; б) ринок новацій; 
в) ринок інвестицій; г) усі відповіді правильні. 
 
8. Стратегічне управління інноваційною діяльністю включає: 
а) розроблення планів і програм інноваційної діяльності; 
б) обґрунтування проектів створення нових продуктів; 
в) розроблення ефективних організаційних форм управління 

реалізацією інноваційних проектів; 
г) усі відповіді правильні. 
 
9. Оперативне управління інноваційною діяльністю не включає: 
а) складання календарних планів-графіків виконання робіт; 
б) контроль реалізації завдань інноваційної діяльності; 
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Договір (контракт, угода) – це форма документального закріплення 
партнерських зв’язків (предмета договору, взаємних прав та обов’язків, 
наслідків порушення домовленостей). Він опосередковує взаємини 
в процесі праці, виробництва і реалізації продукції чи надання 
різноманітних послуг. 

У ринковій системі господарювання застосовуються два види 
договорів: установчий та підприємницький. Установчий договір є 
письмовим документом, що засвідчує волевиявлення фізичних чи 
юридичних осіб щодо заснування нового організаційно-правового 
утворення для реалізації конкретної підприємницької ідеї. Підпри-
ємницький договір відображає згоду сторін щодо безпосереднього 
здійснення вибраної підприємницької діяльності в певній організаційно-
правовій формі. 

Нині виокремлюється декілька груп підприємницьких договорів 
за сферами діяльності (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Класифікація підприємницьких договорів за сферами 
діяльності 

Сфера діяльності Договори 
1.1. Договір купівлі-продажу продукції підприємства 
1.2. Договір на поставку товарів через посередника 
1.3. Договір про: 
а) аукціонний продаж товарів 
б) виготовлення продукції із сировини та матеріалів замовника 
1.4. Договір продажу майна іншим юридичним особам 
1.5. Державний контракт (державне замовлення) 
1.6. Договір оренди майна 

1. Купівля-продаж, 
оренда та лізинг 

1.7. Лізингова угода 
2.1. Договір про: 
а) консалтинг (інформаційне обслуговування) 
б) надання юридичних послуг 
в) надання аудиторських послуг 
г) надання брокерських послуг 
д) рекламні послуги 

2. Підрядні послуги 

2.2. Договір на виконання науково-дослідних робіт 
3.1. Тарифна угода 
3.2. Колективний договір 
3.3. Договір про наймання: 
а) керівника 

3. Трудові 
відносини 

б) працівника 
4.1. Договір: 
а) особистого страхування від нещасних випадків 
б) страхування майна  

4. Страхування 

в) обов’язкового медичного страхування 
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Продовж. табл. 2 

5. Розрахунки і 
кредитування 

5.1. Договір на розрахункове і касове обслуговування 
5.2. Договір позики під заставу майна 
5.3. Договір поручительства 
5.4. Кредитний договір 

6 Зовнішньо-
економічна 
діяльність 

6.1. Агентський договір  
6.2. Договір на: 
а) декларування товарів 
б) транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньотор-
говельних вантажів 
6.3. Договір консигнації 
6.4. Договір на закупівлю товарів за імпортом 
6.5. Договір поставки товарів за експортом 
6.6. Ліцензійний договір 

7. Інші договори 

7.1. Договір: 
а) доручення 
б) комісії 
в) про спільну діяльність 

 
Переважну більшість документально оформлених взаємовідносин у 

підприємництві становлять договори щодо внутрішньогосподарської 
та зовнішньоекономічної діяльності. Решта господарських чи інших 
взаємин оформляється у вигляді договорів (контрактів, угод) щодо 
підрядних послуг, трудових відносин, страхування, розрахунків і 
кредитування. 

Оскільки сутність переважної більшості договорів (контрактів, 
угод) є зрозумілою з їхньої назви, то доцільним є детальніше 
пояснення суті лише окремих із них. 

− Договір на поставку товарів через посередника укладається 
на поставку фірмою-посередником певних видів продукції покупцям 
(споживачам) із наперед обумовленою формою її оплати. 

− Договір про аукціонний продаж товарів є документальним 
оформленням угоди щодо прилюдного продажу виставленого на 
аукціон товару (лотами чи поштучно) за найвищу ціну, оголошену 
покупцем. 

− Державний контракт є письмовим документом, що передбачає 
забезпечення потреб споживачів, які фінансуються за рахунок 
державного бюджету, і поповнення державного резерву відповідними 
видами продукції. 

− Лізингова угода – це договір між виробником і споживачем 
стосовно довгострокової оренди машин, устаткування, складних 
приладів, транспортних та інших технічних засобів праці. 

− Договір обов’язкового медичного страхування відображає 
документально оформлені відносини між страховиком (страховою 
медичною установою) і страхувальником (підприємством в особі 
керівника), що передбачає страхування персоналу. Зміст такого 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 26 
«ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Визначте, що лежить в основі інвестиційно-інноваційної 

діяльності. 
2. Як держава контролює інвестиційно-інноваційну діяльність? 
3. Методика оцінки інвестиційно-інноваційних проектів. 
4. Які розрізняють інструменти державного регулювання? 
5. Визначте критерії рентабельності підприємства. 
6. Охарактеризуйте параметр наукомісткості підприємства. 
7. Охарактеризуйте параметр конкурентоспроможності. 
8. Охарактеризуйте параметр оновлення продукції. 
9. Охарактеризуйте параметр експортної здатності. 
10. У чому полягає методика вибору критеріїв ефективності 

фінансування інвестиційно-інноваційних проектів? 
11. Проаналізуйте економічну доцільність залучених зовнішніх 

джерел для фінансування інвестиційно-інноваційного проекту. 
12. Які розрізняють показники ефективності інвестиційно-інно-

ваційного проекту? 
 

Тести 26 
1. Основним принципом оцінювання економічної ефективності 

реалізації інновацій є: 
а) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх виробництво та споживання; 
б) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх розроблення, виробництво та споживання; 
в) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх розроблення; 
г) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх розроблення та виробництво. 
 
2. Позитивне рішення щодо доцільності реалізації інноваційного 

проекту суб’єктом підприємницької діяльності приймається тоді, 
коли чиста теперішня вартість, що супроводжує реалізацію проекту: 

а) менша нуля; б) більша нуля; 
в) дорівнює нулю; г) більша одиниці. 
 
3. Державна інноваційна політика, що передбачає визначення 

державою головних цілей та пріоритетних напрямів науково-
технологічного та інноваційного розвитку країни – це політика: 

а) соціальної орієнтації; 
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розрахунку на одиницю залучених коштів не тільки повністю 
покриває всі витрати на обслуговування кредиту, а й дозволяє 
отримати додатковий прибуток. 

Ураховуючи, що K > 0 та 1 – 1/(1 + k)n > 0 для всіх значень 
дисконтних ставок K > 0, умова доцільності залучення зовнішніх 
джерел фінансування набуває вигляду: 

0)1(1  
K

r
 

або 

.
1 


k

r  

Вираз (13) має прозорий економічний зміст – зовнішні джерела 
фінансування доцільно використовувати в разі, якщо ставка 
позичкового процента менша від ставки дисконтування, скоригованої 
на ставку податку на прибуток. Що більша величина кредиту, що на 
довший термін кредит береться і, відповідно, що більша різниця 
між позичковим процентом та ставкою дисконтування, то більший 
приріст чистої теперішньої вартості інвестицій. 

Гранична ставка позичкового процента, до котрої ще зберігається 
економічна привабливість інвестування в інноваційний проект, 
визначається із співвідношення:  

,
1max 


IRR

r  

де IRR – внутрішня рентабельність проекту в цілому. Справді, чиста 
теперішня вартість NPV стає рівною нулю в разі, якщо дискон-
тування проводиться зі ставкою внутрішньої рентабельності IRR. 

Таким чином, на основі проведеного нами дослідження, здійснених 
розрахунків та отриманих результатів можна зробити такий висновок: 
для прийняття рішення про те, які джерела для фінансування 
інноваційних проектів потрібно використовувати, виходячи з 
критеріїв найбільшої оптимальності та економічної доцільності, 
необхідно розрахувати ставку внутрішньої рентабельності IRR та 
розрахувати граничну ставку позичкового відсотка rmax. 

У разі виконання нерівності r ≤ rmax, треба проводити 
фінансування за допомогою залучених коштів, оскільки це є 
економічно вигідно. Якщо ж буде виконуватися умова r > rmax, то 
підприємству вигідніше проводити фінансування інноваційного 
проекту за рахунок власних коштів. 
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договору зводиться до оплати страховиком медичних послуг 
працівникам страхувальника та сплати останнім певних грошових 
внесків в обумовлені договором терміни. 

 Договір поручительства – документально оформлена домов-
леність між трьома сторонами (поручителем, кредитором і боржником), 
відповідно до якої поручитель у разі неплатоспроможності боржника 
зобов’язується впродовж обумовленого терміну з моменту настання 
строку платежу відшкодувати позичену боржником суму. 

 Договір про спільну діяльність належить до документів 
господарського призначення, що передбачає започаткування спільної 
діяльності без створення юридичної особи. Основною його умовою 
є сплата учасниками майнових або грошових внесків, які потім 
стають загальною пайовою власністю. 

Як відомо, укладанню договорів (контрактів, угод) завжди передують 
переговори, під час яких в усній або письмовій формі вислов-
люються наміри (пропозиції) щодо встановлення договірних взаємин 
для наступної співпраці. Такий намір у письмовій формі називають 
офертою. При цьому розрізняють тверду і вільну оферти. 

Тверда оферта завжди адресується тільки одному потенційному 
партнеру і може перетворитися на реальний договір за умови, коли: 
1) оферту підписано (схвалено) іншою стороною (покупцем); 2) після 
підписання цей офіційний документ надіслано оференту (автору 
оферти); 3) письмовий документ останнім отримано. Оферта має 
певний термін чинності (зазвичай один місяць від дня її відправлення). 

Вільну оферту надсилають одночасно декільком адресатам 
(потенційним партнерам). При цьому вільна оферта може стати 
договором за дотримання не тільки трьох названих умов, але й 
додаткової четвертої – потенційний партнер (покупець) має підписати 
одержаний документ та повернути його оференту, а останній – 
повідомити вибраного ним покупця про згоду вважати підписану 
ним оферту за чинний договір. Якщо покупець не отримає підтвердження 
від оферента протягом короткого терміну (як правило, трьох днів з 
моменту закінчення дії оферти), то він може вважати себе вільним 
від зобов’язань. 

Будь-який договір складається з преамбули (вступу до договору), 
основної і заключної частин. Преамбула має містити: чітку назву 
договору; місце і час (дату) укладання договору; зазначення факту 
укладання договору згідно з умовами, викладеними в його тексті; 
юридичну назву сторін договору (партнерів). 

Основна частина договору охоплює специфічні (характерні для 
конкретної угоди) і загальні (стандартні) умови. До специфічних 
умов договору належать: 1) предмет договору та кількість товару; 2) 
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якість товару; 3) ціна товару; знижки або націнки, якщо те чи те 
застосовується; 4) умови поставки; 5) форма оплати; 6) термін поставки; 
7) маркування, упаковка, тара; 8) порядок здавання-приймання товару; 
9) відповідальність сторін; 10) додаткові застереження (якщо такі є.) 

Загальні умови включаються до всіх договорів незалежно від 
їхньої специфіки. Такими умовами є арбітражні приписи (застереження) 
і перелік форс-мажорних обставин, з настанням яких виконання 
договірних зобов’язань припиняється на час їхньої дії. Обов’язковими 
атрибутами заключної частини договору вважаються усі необхідні 
додатки (ескізи, зразки товару), юридичні адреси сторін (партнерів), 
підписи уповноважених сторонами осіб. 

 
1.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 
Відносини між підприємцями, які оформлені договірними умовами, 

характеризують партнерські зв’язки. Мотивом встановлення парт-
нерських зв’язків є реальний порядок дій для практичної реалізації 
бізнес-проекту. Форму партнерських зв’язків завжди пропонує один 
з бізнесменів-партнерів. Основні форми співробітництва за 
окремими напрямками зображено на рис. 1. 
 

Бартерні операції 
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Рис. 1. Форми партнерських зв’язків 
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Розглянемо тепер випадок, коли фінансування інноваційного 
проекту відбувається шляхом отримання кредиту в комерційному 
банку. Нехай термін кредиту збігається з терміном проекту n, сума 
кредиту становить K, K   I, а кредитна ставка дорівнює r. Не 
зменшуючи загальності, розглянемо схему кредитування, за якою 
сума кредиту повертається в кінці строку кредитування, а позичальник 
регулярно виплачує проценти за кредит у кінці кожного визначеного 
договором проміжку часу. 

Тоді в схемі грошових потоків у першому році додатково з’явиться 
додатний грошовий потік величини K, який відповідає отриманню 
кредиту, в останньому році – від’ємний грошовий потік величини – 
K, який відповідає поверненню кредиту, та щорічний сталий грошовий 
потік – rK, який відображає регулярну сплату відсотків. 

Після проведення дисконтування для показника чистої теперішньої 
вартості інвестицій отримаємо: 
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Порівняємо тепер показники NPV для двох запропонованих схем 
фінансування інноваційного проекту. Для цього розрахуємо величину: 

 internalexternal NPVNPVNPV  
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Після нескладних тотожних перетворень отримаємо: 
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Фінансування інноваційного проекту шляхом отримання кредиту 
буде економічно вигіднішим, якщо розрахований показник ΔNPV 
буде більшим від 0, оскільки в цьому разі отриманий прибуток у 
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